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Unge og sårbarhed

Nutidens unge stilles over for store krav og forventninger fra omgivelserne. 
Et stigende antal børn og unge støder ind i vanskeligheder, der bringer 
dem i kontakt med psykiatrien. De fleste af dem, der som voksne rammes 
af alvorlige psykiske lidelser, har også haft det svært som unge. Derfor er 
det helt afgørende med en tidlig, omsorgsfuld indsats, hjælp og støtte til 
unge med behov.

Der er masser af eksempler på indsatser, der ikke slår til. Bagsiden af 
medaljen taler sit tydelige sprog med en stigende del af ungdomsår-
gangene, som mistrives psykisk og har hverdage præget af hovedpine, 
mavesmerter og ensomhed.

Men i stedet for at sætte luppen på det negative, har Det Sociale Netværk 
af 2009 valgt at sætte fokus på tiltag, der virker, og som kan fungere som 
inspiration for medarbejdere, politikere, pårørende og psykisk sårbare.



Psykiatritopmøde 2011
Unge og sårbarhed

Sammenhængende og tidlig indsats. Først og fremmest skal vi have en indsats, der tager udgangs-
punkt i de unges problemstillinger og behov. Vi skal have et social- og sundhedsvæsen, som ikke er baseret på, 
at de unge skal opfylde en lang række kriterier for at få hjælp – i form af eksempelvis en diagnose, eller at de 
skal passe ind i en bestemt alderskategori. Føler den unge et behov for hjælp, så skal der være direkte adgang 
til denne hjælp, og der skal desuden ikke være benspænd i overgangene mellem børne-, ungdoms- og voksen-
psykiatrien. 

Lydhør behandling. De unge og deres pårørende skal tages med på råd i forhold til behandling, især hvad 
angår medicinen og dens virkninger og bivirkninger, og det er vigtigt, at behandlingen har recovery for øje. Alt 
for mange psykisk sårbare unge risikerer i dag medicinering i doser langt over, hvad Sundhedsstyrelsen anbe-
faler. For at sikre de unge den bedst mulige støtte og hjælp, skal pårørende desuden have et relevant undervis-
ningsforløb, så de bliver klædt på til at forstå og støtte deres barn.

Let indgang til hjælp. Der er behov for lokale åbne rådgivninger, hvor unge kan henvende sig, når de har 
problemer. I dag ved mange unge ikke, hvor de kan få hjælp, og hele 62 % kender ikke til de eksisterende 
rådgivningstilbud. Medarbejderne i rådgivningerne skal ikke nødvendigvis være behandlere, men de skal have 
et tæt samarbejde med offentlige og private psykologer, psykiatere, alkohol- og misbrugsbehandlere, frivillige 
foreningers tilbud, etc., som kan inddrages, når det er nødvendigt. 

Kommunerne skal forpligtes. For at den tidlige, forebyggende indsats kan blive en succes, skal medarbej-
dere i kommunerne forpligtes til en aktiv, forebyggende og tidlig indsats. Det skal ske via medarbejdere i dagin-
stitutioner, skoler etc., som skal klædes godt på med viden og indsigt i psykisk sårbarhed og hjælpemuligheder.

Uddannelse, der tager hensyn. Rimelig tilpasning bør være et nøgleord på uddannelserne, så psykisk 
sårbare unge sikres lige adgang til uddannelse og sidenhen jobs. Allerede i dag har unge med en psykiatrisk 
diagnose på videregående uddannelser mulighed for at søge om handicaptillæg ved siden af deres SU, men 
mange, som kunne have brug for ydelsen, får afslag. På alle niveauer af uddannelsessystemet kan der de-
suden søges og bevilges specialpædagogisk støtte (SPS). På mange ungdomsuddannelser tilbydes gratis, 
anonym psykologrådgivning. Men mange kender ikke til ordningerne, og således bør viden om muligheder og 
behov for støtteordninger udbredes til studerende og vejledere på uddannelsesinstitutionerne. 

En for alle, alle for en. Samfundet må og skal indrettes, så der er plads til alle. I dag er der omkring 20 % af 
en ungdomsårgang, som ikke får en ungdomsuddannelse, og samtidig er ungdomsarbejdsløsheden stigende. 
I begge grupper er der en stor overrepræsentation af psykisk sårbare, som med den rette støtte, hjælp og 
behandling vil kunne bidrage til samfundet. Desværre er der alt for lidt viden om, hvad der skal til for at bryde 
barriererne, og derfor er det helt afgørende, at vi sætter ind med forskning på området – så vi som samfund 
bliver klædt ordentligt på til at tackle denne udfordring.

Ret til at blive rask. Én gang psykisk syg, altid psykisk syg – sådan er prognoserne i dag. Har du én gang 
fået en diagnose, kan du ikke slippe af med den igen, uanset om du bliver symptom- og medicinfri. Det er ikke 
holdbart. Vi ved i dag, at mange bliver raske, og at en tidlig indsats øger mulighederne for at blive symptomfri. 
Derfor er det vigtigt, at vi ikke spænder ben for vores unge, der har været igennem systemet – så de f.eks. ikke 
kan få livsforsikringer, blive politibetjente, adoptere og andet.

* * *
Der skal være plads til at være ung – på egne præmisser. Og der skal være ret til hjælp – når behovet er der.
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